-Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie

UMOWA NR ……………..
dot. postępowania: …………..

W dniu ……………………… 2020 r. pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….....,
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….....,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie konkursu
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą: realizacja filmu
edukacyjnego o długości ok. 20 minut
2.
Szczegółowy zakres prac objętych umową oraz uwagi dotyczące ich wykonania określa opis
przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz oferta wykonawcy z dnia
………........., stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, które stanowią jej integralną część.

§2
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie w
terminie do dnia 31.09.2020 r.

§3

OBOWIĄZKI STRON UMOWY

1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną ofertą i
opisem przedmiotu zamówienia, a następnie przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
2.
Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie prac
realizowanych na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności zabezpieczy dane otrzymane w
trakcie pracy przed dostępem osób trzecich.
3.
Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez
Zamawiającego, w tym w szczególności do scenariusza i reżyserii filmu, którego produkcja stanowi
przedmiot niniejszej umowy.
4.
W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części przedmiotu umowy podwykonawcy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub ich zaniechanie jak za własne.
5.
W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych wadliwości
przedmiotu umowy bądź niezgodności z jej treścią, a w szczególności z opisem przedmiotu
zamówienia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy nie dłuższy niż 14 dniowy termin na
usunięcie wad i niezgodności. W przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu Zamawiający uzna,
iż Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.
6.
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu
umowy będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez obie strony umowy.
7.
Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy jest
upoważniony: …………………………………….. .
8.
Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy
jest upoważniony ……………………………….

§4
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

wartość netto: …………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………………. zł),
powiększoną o podatek VAT w kwocie: …………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………. zł),

wartość brutto: …………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………………. zł).
Strony ustalają, że wynagrodzenie wynikające z realizacji niniejszej umowy zostanie uregulowane na
podstawie faktury VAT, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, z
zastrzeżeniem, iż Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie umowne przed datą całkowitego
ukończenia przedmiotu umowy.
2.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swego podpisu.

3.
Zapłata za wykonaną pracę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
4.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji podatkowej NIP:
………………………………..…. .
5.
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji
dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT.

§5
KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 10 dni kalendarzowych zwłoki, liczone
za każdy dzień zwłoki,
- 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 10 dni kalendarzowych zwłoki, liczone
za każdy dzień zwłoki,
- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki powyżej 20 dni.
b)

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze:

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
2.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, staje się wymagalne:
- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
- za każdy następny rozpoczęty zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

3.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę - strona, po której zaistniały
przyczyny odstąpienia od umowy, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem pkt. 4.
4.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
5.
W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych lub powstała w
wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia
odszkodowawcze na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy, zaś Wykonawca wyraża zgodę na
dokonanie takiego potrącenia.

§6
PRAWA AUTORSKIE

1.
Mocą niniejszej Umowy, z chwilą wydania przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia
umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych do
przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:
a)
utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a szczególności na: nośnikach video,
taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
b)
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video,
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci
multimedialnej (w tym Internet),
c)

wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,

d)

prawo obrotu w kraju i za granicą,

e)

wypożyczanie, najem, użyczanie lub wymiana nośników, na których film utrwalono,

f)

nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g)

nadawanie za pośrednictwem satelity,

h)

reemisję filmu,

i)

sporządzenie wersji obcojęzycznych,

j)

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

k)

wykorzystanie w utworach multimedialnych,

l)

wykorzystanie na stronach internetowych,

m)
wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych,
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
n)
publiczne wykorzystywanie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
o)

wykorzystywanie fragmentów filmu do celów promocyjnych i reklamy,

p)
reemisja równoczesna i integralna w innej organizacji telewizyjnej w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów, na terenie Polski i za granicą,
q)
oznakowanie logiem NFOŚiGW wraz z informacją o dofinansowaniu realizacji dzieła w sposób
widoczny i adekwatny do danego działania podejmowanego z użyciem dzieła,
r)
zamieszczenie w każdym z elementów przedmiotu umowy następującej klauzuli: „Niniejszy
materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej”.
2.
W momencie powstania nowych, nie istniejących w momencie podpisania umowy, pól
eksploatacji Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa do eksploatacji filmu na
tych polach, za wynagrodzeniem określonym oddzielną umową.
3.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykorzystania zależnych praw
majątkowych do filmu; w szczególności do opracowania kolejnych wersji montażowych,
wprowadzanie skrótów, opracowania prequel i sequela.
4.
Wykonawca oświadcza, że majątkowe prawa autorskie w momencie przeniesienia na rzecz
Zamawiającego nie są a także nie będą obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
5.
Wykonawca oświadcza, że osoby uprawnione a tytułu autorskich praw osobistych nie będą
wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych.

§7
ZMIANY UMOWY

1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za
zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.
Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy w zakresie terminu lub innych warunków
jej wykonania, z uwagi na pojawienie się okoliczności związanych z niekorzystnymi okolicznościami,
których strony nie mogły przewidzieć mimo dołożenia należytej staranności.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji zamówienia, uzgodnień
i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy
Kodeks Cywilny.
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za
zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą rozstrzygnięciu
przez Sąd Powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
4.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
5.

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.

6.

Integralną część niniejszej umowy stanowi: opis przedmiotu umowy - załącznik

nr 1 oraz oferta wykonawcy z dnia ……………….. stanowiąca załącznik nr 2.
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